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المستخمص
سعى البحث إلى تحديد األثر التتابعي ألنشطة إدارة سمسمة التجييز وأبعاد إستراتيجية العمميات في األداء التسويقي،
تم التنسيق بينيا وتنفيذىا بشكل صحيح،
إذ تُعد أنشطة إدارة سمسمة التجييز من األنشطة الميمة في الشركة التي إذا ما ّ
فإن ذلك سوف يؤدي إلى التأثير بأبعاد إستراتيجية العمميات وبالتالي من خالليما ستتمكن الشركة من تحسين أدائيا
التسويقي .وقد سعى الباحثان لتضمين بحثيما الحالي ىذه المتغيرات ضمن إطار شمولي لدراسة األثر التتابعي لممتغير
المستقل والمتمثل بأنشطة إدارة سمسمة التجييز في المتغير المعتمد والمتمثل باألداء التسويقي من خالل المتغير الوسيط
المتمثل بأبعاد إستراتيجية العمميات .وبشكل عام يحاول البحث اإلجابة عمى التساؤل اآلتي :ما طبيعة األثر التتابعي

ألنشطة إدارة سمسمة التجييز وأبعاد إستراتيجية العمميات في األداء التسويقي في الشركة قيد البحث؟ وتوصل الباحثان إلى

مجموعة من االستنتاجات أىميا /1 :تحقق وجود عالقات ارتباط معنوية بين متغيرات البحث عمى مستوى الشركة قيد
البحث /2.تحقق وجود تأثير معنوي بين متغيرات البحث في مستوى الشركة قيد البحث .واعتماداً عمى االستنتاجات التي
توصل إلييا الباحثان فقد قدمت عدد من المقترحات المنسجمة مع ىذه االستنتاجات.

Abstract
This study Try to determine the sequential effect of the supply chain management
activities and the dimensions of the operations’ strategy on the marketing performance, The
activities of supply chain management are considered some of the important company
activities which if they were coordinated and implemented properly, will influence the
dimensions of the operations’ strategic, and thus the company will be able to improve its
marketing performance. Thus, the researchers sought to include of these variables in the



بحث مستل من رسالة الماجستير الموسومة "األثر التتابعي ألنشطة إدارة سمسمة التجهيز وأبعاد إستراتيجية العمميات في األداء التسويقي

دراسة في الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة في الموصل" مقدم إلى المؤتمر العممي الثاني لكمية االدارة واالقتصاد  /جامعة األنبار
والمقام تحت عنوان " بالمعرفة االدارية واالقتصادية تسمو الشعوب وتتحقق الرفاهية" لمفترة من .2013 / 10/ 24 -23
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current study within a holistic framework to study the of sequential impact of the
independent variable embodied in the activities of supply chain management on the
dependent variable represented by the marketing performance through the mediator variable
of the dimensions of operations’ strategy, In general, tries to find the answer to the following
question: What is the nature of the sequential impact of supply chain management activities
and the dimensions of the operations’ strategy in marketing performance? And the
researcher to a set of conclusions, including:1/ Significant correlations between the variables
of the study were verified at the level of the investigated company. 2/ A significant effect
was verified between the study variables at the level of the investigated company.
Depending on the conclusions reached by the researchers has provided a number of
proposals consistent with these conclusions.
المقدمةةة :تشههيد األسهواق العالميههة منافسههة شههديدة بههين الشههركات الصههناعية لمحصههول عمههى حصههة سههوقية أكبههر مههن خههالل
توقير المنتجات التي تمبي حاجات ورغبات الزبائن الحالية والمستقبمية .وقد اىتمهت الشهركات بهاألداء التسهويقي الهذي يتهأثر
بالعديد من المتغيرات ومنيا أنشطة إدارة سمسمة التجييز وأبعاد إستراتيجية العمميات ،وقهد بهرزت أىميهة د ارسهة أنشهطة إدارة
سمسههمة التجييههز وأبعههاد إسههتراتيجية العمميههات واألداء التسههويقي فههي أدبيههات إدارة سمسههمة التجييههز وادارة اإلنتههاج والعمميههات
وادارة التسويق .واعتماداً عمى ما تقدم فان موضوع األثر التتابعي ألنشطة إدارة سمسمة التجييز وأبعاد إستراتيجية العمميات
فهي األداء التسهويقي يسهتحق الد ارسههة ألىميتهو فهي تطهوير شههركاتنا وزيهادة قهدرتيا عمهى المنافسههة والبقهاء والنمهو ،األمهر الههذي
يتطمب تحديد ىذا التأثير في الصناعة بمحافظة نينهوى ممثمهة بالشهركة العامهة لصهناعة األلبسهة الجهاىزة فهي الموصهل .وقهد
تضههمن ىههذا البحههث عمههى المباحههث اآلتيههة: :المبحههث األول :منيجيههة البحههث .المبحههث الثههاني :الجانههب النظههري .المبحههث
الثالث :الجانب الميداني .المبحث الرابع :االستنتاجات والمقترحات).

المبحث األول :منهجية البحث

يتضمن ىذا المبحث المحاور اآلتية:

أوالً -مشةةةكمة البحةةةث :أخ هذت المواضههيع الخاصههة بأنشههطة إدارة سمس ههمة التجييههز وأبعههاد إسههتراتيجية العمميههات واألداء
التسويقي تستحوذ عمى اىتمام مختمف المستويات اإلدارية فهي الشهركات فهي الهدول بعامهة والهدول الصهناعية بخاصهة وذلهك
ألىميتيما في تطوير تمك الشركات ،ومن خالل الرؤية النظرية والتطبيق العممي في صهناعتنا اليهوم نهرى أن ىنهاك ضهرورة
لبيههان األثههر التتههابعي ألنشههطة إدارة سمسههمة التجييههز وأبعههاد إسههتراتيجية العمميههات فههي األداء التسههويقي لشههركاتنا الصههناعية.
وبشكل عام يمكن التعرف عمى مضامين المشكمة من خهالل طهرح التسهاؤل اآلتهي :مها طبيعهة األثهر التتهابعي ألنشهطة إدارة

سمسمة التجييز وأبعاد إستراتيجية العمميات في األداء التسويقي في الشركة قيد البحث.

ثانياً -أهداف البحث :ييدف البحث إلى تحقيهق اآلتهي /1 :تقهديم مفهاىيم نظريهة إلدارة الشهركة قيهد البحهث عهن أنشهطة
إدارة سمسمة التجييز وأبعاد إستراتيجية العمميات واألداء التسويقي /2 .محاولة بناء أنموذج افتراضي واختباره لموصول إلهى

صههورة تعكههس األثههر التتههابعي ألنشههطة إدارة سمسههمة التجييههز وأبعههاد إسههتراتيجية العمميههات فههي األداء التسههويقي لمشههركة قيههد
البحث.
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ثالثاً -أنموذج البحث :تم تصميم أنموذج افتراضي لمبحث كما في الشكل  )1:والذي يشير إلى األثر التتابعي
ألنشطة إدارة سمسمة التجييز وأبعاد إستراتيجية العمميات في األداء التسويقي.

الكمفة

رابعاً -فرضيات البحث:

الجودة

المرونة

التسميم

الخدمة

البيئة

الشكل  )1:أنموذج البحث االفتراضي

الفرضههية الرئيسههة األولههى :ىنههاك عالقههة ارتبههاط ذات داللههة معنويههة بههين أنشههطة إدارة سمسههمة التجييههز مجتمع هةً وأبعههاد

إسههتراتيجية العمميههات مجتمع هةً فههي الشههركة قيههد البحههث ،وتتفههرع عههن ىههذه الفرضههية الرئيسههة الفرضههية الفرعيههة اآلتيههة :ىنههاك
عالقة ارتبهاط ذات داللهة معنويهة بهين كهل نشهاط مهن أنشهطة إدارة سمسهمة التجييهز وأبعهاد إسهتراتيجية العمميهات مجتمعهةً فهي

الشركة قيد البحث.

الفرض ههية الرئيس ههة الثاني ههة :ىن ههاك عالق ههة ارتب ههاط ذات دالل ههة معنوي ههة ب ههين أبع ههاد إس ههتراتيجية العممي ههات مجتمعه هةً واألداء

التسويقي في الشركة قيد البحث ،وتتفرع عن ىذه الفرضية الرئيسة الفرضية الفرعية اآلتية :ىناك عالقهة ارتبهاط ذات داللهة

معنوية بين كل بعد من أبعاد إستراتيجية العمميات واألداء التسويقي في الشركة قيد البحث.
الفرضههية الرئيسههة الثالثههة :ىنههاك تههأثير ذو داللههة معنويههة ألنشههطة إدارة سمسههمة التجييههز مجتمعههة فههي أبعههاد إسههتراتيجية
العمميات مجتمعة في الشركة قيد البحث .وتتفرع عن ىذه الفرضية الرئيسة الفرضية الفرعية اآلتيهة :ىنهاك تهأثير ذو داللهة

معنوية لكل نشاط من أنشطة إدارة سمسمة التجييز في أبعاد إستراتيجية العمميات مجتمعةً في الشركة قيد البحث.

الفرضههية الرئيسههة الرابعههة :ىنههاك تههأثير ذو داللههة معنويههة ألبعههاد إسههتراتيجية العمميههات مجتمعهةً فههي األداء التسههويقي فههي

الشركة قيد البحث ،وتتفهرع عهن ىهذه الفرضهية الرئيسهة الفرضهية الفرعيهة اآلتيهة :ىنهاك تهأثير ذو داللهة معنويهة لكهل بعهد مهن
أبعاد إستراتيجية العمميات في األداء التسويقي في الشركة قيد البحث.
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خامساً -منهج البحث :اعتمد الباحثان عمى المنيجين الوصفي التحميمي في وصف مجتمع وعينة البحث ،فضالً عن
دراسة وتحميل عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات البحث.

سادسةةةاً -حةةةدود البحةةةث/1:الحههدود المكانيههة :اقتصههر البحههث عمههى الشههركة العامههة لصههناعة األلبسههة الجههاىزة فههي
الموصل/2.الحدود الزمانية :حددت مدة البحهث بمهدة توزيهع اسهتمارة األسهتبانة عمهى األفهراد المبحهوثين واسهتالميا مهنيم،
فض هالً عههن مههدة المقابمههة مههع بعههض المههدراء بيههدف الحصههول عمههى معمومههات تفيههد البحههث أي مههن  )2101/01/7 :إلههى

 /3. ) 2100/1/01:الحهدود البشهرية :لقهد شهكمت القيههادات اإلداريهة مههن شهاغمي الوظههائف اآلتيهة :مههدير عهام ،معههاون
مدير عام ،مدير مصنع ،مدير قسم ،وكيل مدير قسم ،مدير شعبة ،وكيل مدير شعبة).

سابعاً -أساليب جمع البيانات /1 :اعتمد الباحثان في تغطية البحث بما ىو متوافر من المصادر العربية واألجنبية
فضالً عن الدوريات والرسائل واألطاريح الجامعية التي ليا عالقة بموضوع البحث لتغطية الجانب النظري من البحث

ودعم الجانب الميداني بيا /2 .استمارة االستبانة :تم استخدام استمارة األستبانة بوصفيا األداة الوحيدة لمحصول عمى
البيانات والمعمومات المتعمقة بالجانب الميداني لمبحث .وقد تم إعداد ىذه االستمارة بعد استطالع المصادر العممية ذات

العالقة بموضوع البحث ،حيث تم االعتماد في إعداد العبارات المتعمقة بمتغيرات أنشطة إدارة سمسمة التجييز عمى بعض
الكتاب ومنيم (: )Russell&Taylor, 2000( )Pride&Ferrell, 1997البكري)Waller, 2003( )2112 ،
()Chopra & Meindl, 2007( )Tseng,et.al, 2005( )Stanton,et.al, 2004) (Hugos, 2003
( : )Monczka,et.al, 2009الزرگاني . )2112 ،كما تم اعداد العبارات المتعمقة بمتغيرات أبعاد إستراتيجية العمميات
باالعتماد عمى بعض الكتاب ومنيم)Davis,et.al,2003()Reid&Sanders,2002( )Evans&Collier,2007(:

)et.al,2000

(Galloway,

()Evans,1997

:النعيمي

وآخرون)2112،

:اليونس،

: )Dess,et.al, 2007( )Heizer&Render,1999()2111السمان: )2111 ،جبرين: )2112 ،الطائي والعالق،
 .)2112كما تم اعداد العبارات المتعمقة بمتغيرات األداء التسويقي باالعتماد عمى بعض الكتاب ومنيم:
Suleyman,2010 Agle,et.al, 2006 Stevenson, 2007 Lamb,et.al, 2004

2112

ثامنةاً -الوسةةائل اإلحصةةائية :اسههتخدمت الوسهائل اإلحصههائية اآلتيهة فههي وصهف األفهراد عينهة البحههث وتحديهد عالقههات
االرتبههاط والتههأثير بههين متغي هرات البحههث بيههدف اسههتخالص النتههائ : :التك ه اررات والنسههب المئويههة ،معامههل االرتبههاط البسههيط
والمتعدد ،معامل التحديد ،االنحهدار الخطهي البسهيط والمتعهدد ،اختبهار  ،Fاختبهار  ،Tوجهرت المعالجهة باسهتخدام الحاسهوب
من خالل برنام .)Spss V18

المبحث الثاني :الجانب النظري

يتضمن ىذا المبحث المحاور اآلتية:

أوالً -أنشطة إدارة سمسمة التجهيز :يتضمن هذا المحور اآلتي:

 -1مفيهوم إدارة سمسهمة التجييهز :أوضهح كهل مهن  )Heizer&Render,2008,434:بهأن إدارة سمسهمة التجييزيىهي

تحقيق التكامل بين األنشطة التي تحصل عمى المواد وتحويمُيا إلى منتجات وسيطة ومنتجات نيائية وتسهميميا إلهى الزبهائن


أنموذج استمارة األستبانة (الممحق .)1
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مههن خههالل نظههام التوزيههعي .وأشههار  )Beattie,2009,4:أن إدارة سمسههمة التجييههز يىههي المراقبههة وتحميههل المعمومههات والم هواد
والموارد المالية عندما تتحرك من المجيّز إلى المصنع إلى الزبون ،يتطمب التنسيق والتكامل لكال التدفقات داخل الشركات
هادة الخههام إلههى منتجههات نيائيههةي .فههي حههين عرفيهها  )Krajewski,et.al,2010,24:بأنيهها
وبينيهها لتحويههل المنتههوج مههن المه ّ
يتزامن عمميات الشركة مع عمميات مجيزييا وزبائنيا لموافقة تدفق المواد والمعمومات مع احتياجات الزبائني.

 -2أنشطة إدارة سمسمة التجييز :اتفق كل من )Monczka,et.al, 2009: Blanchard, 2010

) Klemencic, 2006 (Chopra& Meindl,2007 (Heizer&Render,2008عمى أن أنشطة إدارة سمسمة

التجييز تتمثل باآلتي:
أ -نشههاط الشههراء :الش هراء نشههاط مسههؤول عههن الحصههول عمههى احتياجههات الشههركة مههن الم هواد الخههام واألج هزاء والمعههدات
والميم ههات األُخ ههر ب ههالجودة المناس ههبة وبالكمي ههة المناس ههبة وبالس ههعر المناس ههب وف ههي الوق ههت المناس ههب وم ههن مص ههدر التجيي ههز

المناس ه ه ههب ويض ه ه ههيف ال ه ه ههبعض الخدم ه ه ههة المناس ه ه ههبة الت ه ه ههي تُع ه ه ههد ض ه ه ههرورية لتحقي ه ه ههق االس ه ه ههتغالل األمث ه ه ههل لممه ه ه هواد :إدري ه ه ههس

ويقههيم عالقههات مفيههدة
والمرسههي .)2112022،وبه ّهين  )Foyce,2006,202:أن نشههاط الش هراء ُييسههيم فههي اختيههار المجيّ هزين ُ
جيدين وبدون شراء متفوق فإن سالسهل التجييهز لهن تتنهافس بفاعميهة فهي السهوق ،ومهع
بشكل متبادل معيم ،فبدون مجيّزين ّ

فإن أىمية الشراء ال تتضمن كمفة المنتجات التي يتم شراؤىا فحسب بل أكثر من ذلك ىنهاك عوامهل ميمهة أُخهر تشهمل
ىذا ّ
جودة المنتجات وتوقيت تسميم المنتجات ُّ
وكل ذلك ُيمكن أن يكون لو تأثير ميم في العممياتي.

ب -نشاط التخزين :التخزين نشاط ينتشر عمى طول سمسمة التجييز ويتضمن َّ
كل شيء من المادة األولية الداخمهة فهي
عممي ههة إنت ههاج المنتج ههات النيائي ههة إل ههى االحتف ههاظ بي هها م ههن قب ههل المنتج ههين والم ههوزعين وتج ههار الجمم ههة ف ههي سمس ههمة التجيي ههز

 ،)Hugos,2003,12:وبه ّهين  )Narmadha,et.al,2010,180:أن دور نشههاط التخ هزين يتمثههل بتنسههيق األعمههال فههي كههل
أقس ههام الش ههركة خصوصه هاً المبيع ههات ،اإلنت ههاج ،التس ههويق ،ك ههذلك االحتف ههاظ بمس ههتوى مناس ههب م ههن المخ ههزون لغ ههرض إرض ههاء
الزبههائن .ويههرى  )Nezhad,et.al,2011,167:أن التخ هزين ُيعههد نشههاطاً أساس هاً ميم هاً فههي سمسههمة التجييههز ويعمههل بطريقههة
ويمثههل الغههرض الهرئيس مههن
كفههوءة وفعالههة ،إذ يمعههب التخهزين دو اًر ميمهاً فههي تخفههيض التكههاليف الكميههة فههي سمسههمة التجييههزُ ،
ممارسات إدارة التخزين في سمسمة التجييز في كل شركات اإلنتاج ىو أن تكون المواد المطموبة جهاىزة فهي الوقهت المحهدد

مسبقاً وبأدنى حد من التكاليف.

ت -نشههاط اإلنتههاج :اإلنتههاج يشههير إلههى طاقههة سمسههمة التجييههز عمههى صههنع المنتجههات وخزنيهها ،وسههائل اإلنتههاج مصههانع
ومخازن  ،القرار األساس الذي يواجو المدراء عنهد اتخهاذ قه اررات اإلنتهاج ىهو كيفيهة حهل المبهادالت بهين االسهتجابة والمرونهة،
إذا يتم إنشاء المصانع والمخازن مع كمية من الطاقة الفائضة فإنيا ُيمكن أن تكهون مرنهة جهداً وتسهتجيب بسهرعة لمتغييهرات
الكبيرة في الطمهب عمهى المنتجهات  ،(Hugos,2003,12:وأشهار  )Yigitbasioglu,2004,5:إلهى أن يشهركات التصهنيع

تشتري المواد األولية إلنتاج المنتجات التهي ُيمكهن بيعيها مهن أجهل الهربح ،فالعمميهات الرئيسهة ذات العالقهة بيهذا النشهاط ىهي
الشراء والتصنيع وىي عممية ميمهة لتنسهيق تهدفق مهواد اإلنتهاج بسهيولة ،فهالنقص فهي التجييهزات سهيوقف اإلنتهاج ،واذا كهان

الخهزين الضههروري غيهر متههوفر سههيؤدي ذلهك إلههى نتههائ خطيهرة لمشههركة ،كمها ال يمكنيهها أن تقابههل الطمهب ،فخسههارة المبيعههات
سوف تنتقل إلى خسارة األرباح ،فضالً عن انخفاض السيولة وفقدان الزبائني.
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ث -نشاط التوزيعُ :يعد توزيع المنتجات من مخازن الشركة إلى منافهذ البيهع بالجممهة خطهوة إلضهافة القيمهة ،بهالرغم مهن
أن خصههائص المنتجههات ال تتغيههر ،وفههي الحقيقيههة أن المنتجههات تضههيف قيمههة فههي نظههر الزبههون عنههدما تكههون فههي المتجههر،
واض ه ه ه ههافة القيم ه ه ه ههة تتمث ه ه ه ههل م ه ه ه ههن خ ه ه ه ههالل كمف ه ه ه ههة نش ه ه ه ههاط الخدم ه ه ه ههة أو التوزي ه ه ه ههع الم ه ه ه ههادي  .)Waller,2003,527:وب ه ه ه ه ّهين

 )Rodrigue,2005,9:أن كفهاءة التوزيهع مرتبطهة بمسهتوى التكامهل الهوظيفي عمهى طهول سالسهل التجييهز وىهذه الكفههاءة ال
تتوقهف عمهى التههدفقات الماديهة فقههط الناتجهة عهن طريههق الوظهائف المختمفههة :اإلنتهاج ،التوزيهع المههادي ،خهدمات مهها بعهد البيههع

وغيرىا) ولكن كيف تكون ىذه العناصر مرتبطة عمى نحو جيد مع بعضيا البعض ،منذ بداية النقهل وىهو مكهون رئهيس فهي
التكامل الوظيفي والى عممية التوزيع .وأشهار:الطائي وآخهرون )21170202،أن لمتوزيهع ركنهين أساسهيين ىمها منافهذ التوزيهع
:قنوات التوزيع) والتوزيع المادي :نقل ،خزن ،مناولة ....،وغيرىها) وتمثهل منافهذ التوزيهع حمقهة الوصهل بهين الشهركة المنتجهة
والمشتري ،في حين أن التوزيع المادي يتعمق بانتقال المنتجات بالكمية الالزمة وفي الوقت والمكان المناسبين.

ج -نشههاط النقههل :نشههاط النقههل يتضههمن حركههة المهواد مههن المجيههز إلههى وسههائل اإلنتههاج فههي الشههركة ،ومههن خههالل وسههائل
ويعهد النقهل اربهط حيهوي
اإلنتاج يتم تحويل المواد األولية إلى منتجات نيائية ،وحركة المنتجات النيائية إلى م اركهز التوزيهعُ ،
لتدفق المهواد فهي سمسهمة التجييهز  ،)Jain,et.al,2004,6:وأوضهح  )Bowersox,et.al,2007,167:بهأن شهركات النقهل
تقدم خدمتين رئيستين ىما:
 -حركة المنتجات :وتكون عمى شكل مواد ،مكونات ،منتجات تامة الصنع ،والقيمة األساسية التي ُيقدميا نشهاط النقهل ىهو

حركههة المخههزون إلههى الجيههات المحههددة وحركههة المنتجههات عمههى طههول سمسههمة التجييههز ،فض هالً عههن ذلههك نشههاط النقههل يكههون
ضرورياً في الشراء ،اإلنتاج ،خدمة الزبون.

 -خزن المنتجات :أي خزن المنتجات في عربة النقل عندما يتم نقميا إلى المكان الذي تنتيي بو الشحنة.

ثانياً -أبعاد إستراتيجية العمميات :يتضمن ىذا المحور اآلتي:

 -1مفيوم إستراتيجية العمميات :أشار  )Slack,el.at,2004,67:أن إستراتيجية العمميات ىي النمط الكمي لمق اررات
واألنش ههطة الت ههي تح ههدد أى ههداف ك ههل قس ههم وعمميات ههو ،م ههن أج ههل المس ههاىمة ف ههي دع ههم إس ههتراتيجية أعم ههال الش ههركة .وأض ههاف

 )Schroeder,2007,19:بأنيهها يإسههتراتيجية وظيفههة العمميههات التههي ت هرتبط بإسههتراتيجية األعمههال واالسههتراتيجيات الوظيفيههة
األُخر ،والتي تقود إلى تحقيق ميزة تنافسية بالنسبة لمشركة .وأوضح  )Chase,et.al,2007,24:بأَن إسهتراتيجية العمميهات
ىي ي اإلستراتيجية التي تيهتم بوضهع الخطهط والسياسهات الواسهعة السهتخدام مهوارد الشهركة لهدعم إسهتراتيجية التنهافس طويمهة
األجل لمشركة بشكل أفضل.

 -2أبع ه ه ه ه ه ه ههاد إس ه ه ه ه ه ه ههتراتيجية العممي ه ه ه ه ه ه ههات :اتف ه ه ه ه ه ه ههق :الحم ه ه ه ه ه ه ههاش)Burgos,2001: (Shen,et.al,2008: )2101،

 )Sharma&Vredenburg,1998) )Angell&Klassen,1999:عمى أن أبعاد إستراتيجية العمميات تتمثل باآلتي:
أ -بعد الكمفة :أشار  )Machillam&Tampoe,2000,87:يإلى أن ميزة الكمفة المنخفضة تُعد ميزة واضهحة لمزبهون،
إذ يك ه ه ه ههون الزب ه ه ه ههون عم ه ه ه ههى األغم ه ه ه ههب مراعيه ه ه ه هاً ج ه ه ه ههداً ل س ه ه ه ههعار وس ه ه ه ههوف يخت ه ه ه ههار األس ه ه ه ههعار المناس ه ه ه ههبة ل ه ه ه ههوي .وأوض ه ه ه ههح
 )Krajewski&Ritzman,2005,62:يأن تقديم منتجات بأسعار مناسبة يمكن أن تزيد مهن الطمهب عمهى ىهذه المنتجهات

أي زيههادة حصههة الشههركة فههي السههوق ،والتنههافس عمههى أسههاس الكمفههة يترتههب عميههو االىتمههام مههن قبههل مههدراء العمميههات نحههو

تخفههيض كمههف العمههل والمهواد األوليههة والمصههاريف األُخههر مههن خههالل نظههام ُيصههمم لتخفههيض كمفههة ال ههوحدة ال هواحدة لممنتههوجي.
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وب ه ّهين  )Evans&Collier,2007,124:أن الش ههركة ت ههتمكن م ههن تخف ههيض الكم ههف م ههن خ ههالل االس ههتخدام الكف ههوء لمطاق ههة
ويعههد ذلههك مههن
اإلنتاجيههة المتاحههة ،فضهالً عههن عمميههة التحسههين المسههتمر لجههودة المنتجههات واإلبههداع فههي تصههميم المنتجههاتُ ،
األمهور الميمهة لخفهض التكهاليف ،فضهالً عهن مسهاعدة المهدراء فهي دعهم إسهتراتيجية الشهركة لجعميها قائهدة فهي مجهال خفههض
الكمف ي.

ب -بع ههد الج ههودة :يتفههق  ) Davis,et.al,2003,34: )Chase,et.al,2007,25:يعم ههى إمكاني ههة تقسههيم الج ههودة عم ههى

قسهمين :جهودة تصههميم المنتهوج و جههودة العمميهة ،فجههودة تصهميم المنتهوج تُشههير إلهى مجموعههة مهن الخصههائص التهي يحتوييهها
المنتوج 0وأن الغرض من إنشاء المستوى المالئم لمجودة ىو التركيز عمى متطمبات الزبون ،والمنتجات ذات الجودة المميهزة
سهينظر إلييهها عمههى أنيهها مكمفههة لمغايههة عمههى عكهس المنتجههات ذات الجههودة الرديئههة ،ومههن الناحيههة األخههرى أن المنتجههات ذات
هزء
الجههودة الممي هزة تُكمههف الزبههائن ولكههن مههن جيههة أخههرى تقههدم منههافع كثي هرة ليههم .وتعههد جههودة العمميههة أم ه اًر ميمهاً فههي كههل أجه ا
السههوق ،إذ الغههرض مههن جههودة العمميههة إنتههاج منتجههات خاليههة مههن العيههوب وذلههك ألن الزبههائن يرغبههون فههي منتجههات صههالحة

لالستخدامي .وب ّهين َّ )Evans&Collier,2007,124:أنهو مهن يخهالل بعهد الجهودة تهتمكن الشهركة مهن تحقيهق حصهة سهوقية
أكبر ،ومعدل عائد عمى االستثمار ٍ
عال ،والدخول إلى األسواق بسرعة ،فضالً عن تحسين ُسمعتيا وتحقيق رضا الزبوني.
ت -بعههد المرونههة :أشههار  )Russell&Taylor,2004,35:ي إلههى َّ
أن المرونههة أصههبحت سههالحاً تنافسههياً وىههي تتضههمن

القابميههة عمههى إنتههاج منتجههات متنوعههة وبمقههدار واسههع وتقههديم منتجههات جديههدة و تطههوير المنتجههات الحاليههة بسههرعة واالسههتجابة

الحتياجه ه ه ه ه ه ههات الزبه ه ه ه ه ه ههوني .ويتفه ه ه ه ه ه ههق :محسه ه ه ه ه ه ههن والنجه ه ه ه ه ه ههار2007,53) )2112021،

(Krajewski&,et.al,

) ) Markland ,1995,84( (Slack,et.al,2004,52عمى أن المرونة تتضمن:

 -مرونة المنت  :وىي قابمية الشركة عمى مسايرة التغييرات في تصاميم المنتجات وذلك لإليفاء بمتطمبات الزبائن.

 -مرونة الحجم :تعني القابمية عمى تغيير معدالت اإلنتاج زيادة أو نقصان لالستجابة لمتغييرات في طمبات الزبائن.

ث -بعد التسميم :أوضح )َّ (Hill,2000
أن التسميم يعني تجييز طمبات :أوامر) المنتجات في الوقت المتفق عميو ،وان
ىهذا المعيهار ينشهآل اآلىميهة فالطمبهات التهي تفقهد حساسهية التأىيهل يعنهي أنيها تتجهاوز الوقهت المتفهق عميهو األمهر الهذي يهؤدي

إلى فقدان الحصة السوقية ،واذا لم تحسن الشركات التسميم فهي الوقهت فإنيها ال تحصهل عمهى فرصهة التنهافس ،فالتسهميم فهي
الوقت ىو عامل تنافسي ويقهاس بوسهاطة الزبهائن .وفهي وظيفهة التصهنيع فهإن التسهميم فهي الوقهت يتضهمن اعتبهارات الطاقهة،
الجدول ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههة ،الخزين،المه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هواد تح ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههت التص ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههنيع ،والمنتج ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههات النيائيه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هة :الس ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههمان،)21110022،
وأشار )Evans&Collier,2007,127:إلى أن تخفيض الوقت ُيؤدي إلى تحقيق ىدفين ىما -0 :سهرعة إجهراء العمميهات
فضالً عن تحسين االستجابة الحتياجات الزبائن وفي الوقت المحدد -2 .تبسهيط العمميهات مهن خهالل إ ازلهة الخطهوات غيهر
الضرورية.

يرى  )Davis,et.al,2003,36:يأنو لغرض الحصول عمى الميزة التنافسية ،يجب عمى الشهركات أن
تُق ههدم خدم ههة ذات قيم ههة ُمض ههافة .وأش ههار  )Dess,et.al,2007,82:يإل ههى أن ُبع ههد الخدم ههة ُيمث ههل نش ههاطاً أساس ههياً يتض ههمن

الفعاليات جميعيا المرتبطة بتقديم الخدمات لتحسين المنتجات أو الحفاظ عمى قيمتيا ،مثل نصب ،تركيب ،تصميح ،تهوفير

قطع غيار ،وتطوير المنتجاتي.
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ح -بعههد البيئههة :كانههت د ارسههة ) (Booger and Hadson, 2007مههن بههين د ارسههات البيئههة التههي حاولههت إيجههاد ربههط

مباشر بين سموكيات ِ
تبين لمباحثَين أن
الم ْنتَجين ل رباح المادية المنشودة .فقد ّ
الم ْنتجين الضارة بالبيئة ومدى تحقيق ىؤالء ُ
ُ
ِ
الم ْنتجهين عمهى المهدى القصهيرَ ،ب ْي َهد أن الهربح االجتمهاعي يتضهاءل ،وىهذا بهدوره يهؤدي عمهى
الربح المادي قد يتحقق ليهؤالء ُ
الم ْنتِجون المسيئون لمبيئة بخسارة حصصيم السوقية بحكم تالشهي قاعهدة
المدى البعيد إلى انحسار األرباح المادية ،إذ يبدأ ُ
زبههائني م وتحههوليم إلههى المنافسههين المههوجيين بالبيئههة .ويههرى الباحثههان أن النجاحههات المتحققههة لمعديههد مههن الشههركات ال ارئههدة فههي
العالم اليوم تعود بالدرجة األساس إلى سمعتيا الطيبة كشركات موجية بالحس البيئي واإلنساني ،وليس لمجرد أنيا شركات
فعالة :الطائي والعالق .)211207،وعندما نناقش توجو الشركة نحهو حمايهة البيئهة فسهيتم
تمتمك أساليب تسويقية أو إنتاجية ّ
التركيز عمى القدرة لتقديم منتجات خضراء بِ ِّ
عد المنتجهات التهي تقهدميا الشهركة ىهي بمثابهة الجسهر الهذي يهربط الشهركة بالزبهائن .إذ إن
اتجاىات حماية البيئة والزبون سيتم إيصاليا لمزبون من خالل المنتجات التي يتم تقديميا :الدوري والسعيدي.)2112002،

ثالثاً-

يتضمن ىذا المحور اآلتي:

-0

أوضهح  )Daft,2003,10:عمهى أنهو يقهدرة الشهركة عمهى تحقيهق أىهدافيا عهن طريهق

اسههتخدام الم هوارد المتاحههة بطريقههة كفههوءة وفاعمههةي .وأضههاف  )Ambler&Roberts,2005,2:أن ياألداء التسههويقي أساس هاً

ُمتعدد األبعاد ،قد تحتاج الشركة عمى األقل العديد من المقهاييس بيهدف البقهاء واالسهتمرار فهي السهوق عمهى المهدى القصهير
والنمه ههو فه ههي المه ههدى الطويه ههل وىه ههو اليه ههدف المشه ههترك به ههين الشه ههركاتي .وفه ههي السه ههياق ذاته ههو يتفه ههق :العطه ههار:)01102101،
ىاشم ) 21102101،عمى تعريف األداء التسويقي بأنو يمدى تحقيق الشركة ألىدافيا الموضوعة في الخطة التسهويقية وبمها
ينسجم مع المتغيرات البيئية ووفق المعايير المالئمة إلمكانياتيا ومواردىا المادية والبشريةي.

 -2أبعاد األداء التسويقي:

Hooley ,et.al, 1998 2111

2101

Green,

et.al, 1995
أشهار  )Cravens&Piercy,2003,107:إلهى أنهو ُيمكهن أن تُسهتخدم الحصهة السهوقية لمتنبهؤ

ويمكههن أن يختمههف تحديههد الحصههة
بمبيعههات الشههركة المسههتقبمية ،ومقارنههة الوضههع السههوقي الفعمههي بههين الماركههات المنافسههةُ ،
السههوقية اعتمههاداً عمههى اسههتخدام الوحههدات النقديههة ،أو وحههدات المبيعههات بسههبب اخههتالف األسههعار بههين المنافسههيني .ويههرى

:البكري والرحومي )00102111،أن الحصة السوقية يىي تعبير لمهدى القهوة التأثيريهة لمشهركة وحجهم نشهاطيا فهي الصهناعة
ذاتيا التي تعمل بيا قياساَ بالمنافسين اآلخريني.

ب -العائههد عمههى االسههتثمارُ :يمكههن اسههتخدام العائههد عمههى االسههتثمار بوصههفو مقياسهاً لمحكههم عمههى كفههاءة مهزي منتجههات
الشههركة ،إذ ُيمكنيهها مههن االحتفههاظ بالمنتجههات التههي تُعطههي عائههداً مناسههباً مههن االسههتثمار ،وفههي الوقههت نفسههو تسههتطيع الشههركة

ال ه ه ههتخمص م ه ه ههن دعمي ه ه هها لممنتج ه ه ههات الت ه ه ههي ال تس ه ه ههتطيع تحقي ه ه ههق العائ ه ه ههد المطم ه ه ههوب أو تخف ه ه ههيض ى ه ه ههذا ال ه ه ههدعمي:.الطائي

والعالق .)02202111،وأوضح :الحمداني والسبعاوي )2117000،بأنو ُييعد مؤش اًر لتقهويم العالقهة بهين مقهدار الهدخل الهذي
تولده الشركة ومقدار الموجودات الالزمة لتشغيمياي.

ت-

يمعب بعد نمهو المبيعهات دو اًر رئيسهاً فهي تصهورات اإلدارات العميها فهي الشهركات ،ومهن خهالل إجهراء

الد ارسههات تبه ّهين أن البحههث عههن المبيعههات ُيعههد اليههدف األكثههر شههيوعاً والههذي يههتم ذك هره مههن قبههل كبههار المههدراء ،وتبه ّهين بههأن
الشركات يجب أن يكون ليها مجموعهة واسهعة مهن األىهداف بمها فهي ذلهك نمهو المبيعهات لتحقيهق أىهدافيا الماليهة بفاعميهة ،إذ
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ي ه ه ههوفر مقي ه ه ههاس نم ه ه ههو المبيع ه ه ههات الفرص ه ه ههة لتحقي ه ه ههق اقتص ه ه ههاديات الحج ه ه ههم واالس ه ه ههتفادة م ه ه ههن منحن ه ه ههى الخبه ه ه هرة أو ال ه ه ههتعمم
وبين  )Agle,et.al,2006,166:أن نمو المبيعات ُيشير إلهى نسهبة الزيهادة أو الهنقص فهي
ّ ،)Brush,et.al,2000,456:
ويحسههب مهن خههالل قسهمة نههات طهرح قيمههة مبيعهات السههنة السهابقة مههن مبيعهات السههنة
مبيعهات الشههركة بهين مههدتين زمنيتهينُ ،
ويعد نمو المبيعات أحد المؤشرات الميمة لقياس األداء التسويقي .
الحالية عمى مبيعات السنة السابقةُ ،

ويمكهن أن ُيعهد
ث-
يهرى  )Suleyman,2010,16:أن رضها الزبهون ُييمثهل المفتهاح لمنافسهة الشهركاتُ ،
من مقومات النجاح الرئيسة في عالم المنافسة اليوم من األعمال ،وأغمب المدراء اليوم ييتمون اىتماماً كبي اًر برضا الزبون،

وذلههك لغههرض زيههادة الربحيههة والحصههة السههوقية ي ،وأضههاف  )Hui,et.al,2011,420:أن يرضهها الزبههون ُيشههير إلههى مقارنههة
النتائ الممحوظة ب المتوقعة ،إذ يكون لدى الزبائن حالة من الشعور بالسعادة أو الخيبهة ،وأضهاف بهأن النتهائ الممحوظهة ال

تُشير إلى جودة المنتوج فحسب لكن تتضمن العممية الكمية من اإلنتاج إلى االستيالكي

المبحث الثالث :الجانب الميداني

يتضمن ىذا المبحث المحاور اآلتية:

أوالً -وصةةف الشةةركة قيةةد البحةةث ومبةةررات اختيارهةةا :تههم اختيههار الشههركة العامههة لصههناعة األلبسههة الجههاىزة فههي
الموصل ميداناً لمبحث وذلك ألسباب عديدة أىميا:

 -1تتوفر لدى الشركة إمكانيات فنية وبشرية جيدة .
 -2طبيعة تخصص الشركة تعني بإنتاج منتجات تمس حاجة المواطنين بكل فئاتيم العمرية ومن كال الجنسين.

 -3الخبرة الواسعة التهي تمتمكيها الشهركة إذ تعهد مهن الشهركات العريقهة وال ارئهدة فهي العهراق ،فضهالً عهن كونيها تتمتهع بسهمعة
جيدة في المجتمع .

ثانياً -وصف األفراد المبحوثين :تمثمت عينة األفراد المبحوثين بالمهدراء فهي مختمهف مسهتويات الشهركة اإلداريهة وىهي
عينههة عمدي هة ممههن لههدييم الخب هرة والد اريههة وعمههى عمههم بنشههاط الشههركة ومياميهها ،إذ قههام الباحثههان بتوزيههع  )80:اسههتمارة عمههى
األفهراد المبحهوثين فهي مواقهع عمميهم فههي الشهركة قيهد البحهث ،وتهم الحصههول عمهى  )77:اسهتمارة صهالحة لمتحميهل .والجههدول

 )1:يوضههح خصههائص األفهراد المبحههوثين فههي الشههركة العامههة لصهناعة األلبسههة الجههاىزة فههي الموصههل مههن حيههث :التحصههيل
الدراسي ،سنوات الخدمة في الشركة ،العمر) .
الجدول  )1:خصائص األفراد المبحوثين في الشركة قيد البحث

التحصيل الدراسي
إعدادية

بكالوريوس

دبموم فني

ماجستير

دبموم عالي

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

7

9.1

19

24.7

47

61.0

2

2.6

2

2.6

سنوات الخدمة في الشركة
1 -5
العدد

%

6 - 10
العدد

%

11 -15

16 -20

21 -25

26 -30

 31فأكثر

%

%

%

%

%

العدد

العدد

89

العدد

العدد

العدد

عــــدد خـــاص
10

13.0
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7.8

11

14.3

13

20

16.8

26.0
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11

14.3

6

7.8

 -1يشير الجدول  )1:إلى التحصهيل الد ارسهي لممبحهوثين إذ تبهين أن )%90.9:مهنيم يحممهون شهيادة دبمهوم فنهي فمها فهوق
تمكنيم من فيم مكونات استمارة األستبانة والتعامل معيا بشكل صحيح.
 -2كمهها و يشههير الجههدول  )1:إلههى مههدة خدمههة المبحههوثين فههي الشههركة إذ تبههين أن  )%79.2:مههنيم لههدييم خبهرة ألكثههر مههن
عشر سنوات وىهي مهدة يكتسهب مهن خالليها المهدراء المعرفهة والخبهرة فهي كيفيهة التعامهل مهع المتغيهرات المحيطهة بيهم واتخهاذ
الق اررات المناسبة في مجالي أبعاد محتوى إستراتيجية العمميات واألداء التسويقي.

يبين الجدول  )2:قهيم معهامالت االرتبهاط بهين
ثالثاً -اختبار الفرضية الرئيسة األولى والفرضية المنبثقة عنهاّ :
متغيرات البحث والمتعمقة بالفرضية الرئيسة األولى والفرضية الفرعية المنبثقة عنيا عمى مستوى الشركة قيد البحث.
الجدول  )2:نتائ عالقة االرتباط بين أنشطة إدارة سمسمة التجييز مجتمعةً وأبعاد إستراتيجية العمميات مجتمعةً في
الشركة قيد البحث

المتغير المعتمد

المتغير المستقل

أبعاد إستراتيجية العمميات مجتمعة

مجتمعة

أنشطة إدارة سمسمة التجييز

الشراء

0.564

التخزين

0.606

اإلنتاج

0.698

التوزيع

0.665

النقل

0.721

المؤشر الكمي

0.808
P ≤ 0.05

N = 77

يبين الجدول  )2:وجود عالقهة ارتبهاط ذات داللهة معنويهة موجبهة بهين أنشهطة إدارة سمسهمة التجييهز مجتمعهة وأبعهاد
لمعامل االرتبهاط  ،)0.808 :وتتفهق ىهذه النتيجهة مهع مها جهاء فهي رأي
إستراتيجية العمميات مجتمعة ،إذ بمغ المؤشر الكمي ُ
 )Russell&Taylor,2000:الههذي أكههدا فيههو أىميههة التعههاون والتكامههل بههين أنشههطة إدارة سمسههمة التجييههز جميعيهها بيههدف
إنتاج المنتجات وتسميميا لمزبائن ومن خالل ىذه األنشطة يتمكن الزبائن من الحصول عمى منتجات عالية الجههودة وبكمهف
منخفضههة .أمهها بصههدد العالقههة بههين كههل نشههاط مههن أنشههطة إدارة سمسههمة التجييههز وأبعههاد إسههتراتيجية العمميههات مجتمعهةً عمههى
مستوى الشركة قيد البحث فقد تم توضيحيا في الجدول  )2:وعمى النحو اآلتي :

 /0عالقة االرتباط بين نشاط الشراء وأبعاد إستراتيجية العممياتّ ،بينت نتائ التحميل اإلحصائي وجود عالقة ارتباط ذات
داللة معنوية موجبة ،إذ بمغت قيمة االرتباط .)0.564 :
 /2عالقة االرتباط بين نشاط التخزين وأبعاد إستراتيجية العممياتّ ،بينت نتائ التحميل اإلحصائي وجود عالقة ارتباط
ذات داللة معنوية موجبة ،إذ بمغت قيمة االرتباط .)0.606 :
 /0عالقة االرتباط بين نشاط اإلنتاج وأبعاد إستراتيجية العمميات ّبينت نتائ التحميل اإلحصائي وجود عالقة ارتباط ذات
داللة معنوية موجبة ،إذ بمغت قيمة االرتباط .)0.698 :
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 /4عالقة االرتباط بين نشاط التوزيع وأبعاد إستراتيجية العمميات ّبينت نتائ التحميل اإلحصائي وجود عالقة ارتباط ذات
داللة معنوية موجبة ،إذ بمغت قيمة االرتباط .)0.665 :
 /0عالقة االرتباط بين نشاط النقل وأبعاد إستراتيجية العمميات ّبينت نتائ التحميل اإلحصائي وجود عالقة ارتباط ذات
داللة معنوية موجبة ،إذ بمغت قيمة االرتباط .)0.721 :
وبناء عمى ما تقدم يمكن قبول الفرضية الرئيسة األولى والفرضية الفرعية المنبثقة عنيا عمى مستوى الشركة قيد البحث.
ً
يبين الجدول  )0:قيم معهامالت االرتبهاط بهين
رابعاً -اختبار الفرضية الرئيسة الثانية والفرضية المنبثقة عنهاّ :

متغيرات البحث والمتعمقة بالفرضية الرئيسة الثانية والفرضية الفرعية المنبثقة عنيا عمى مستوى الشركة قيد البحث.
الجدول  )0:نتائ عالقة االرتباط بين أبعاد إستراتيجية العمميات مجتمعةً واألداء التسويقي
في الشركة قيد البحث

المتغير المعتمد

األداء التسويقي

المتغير المستقل

أبعاد إستراتيجية العمميات مجتمعة

الكمفة

0.749

الجودة

0.698

المرونة

0.652

التسميم

0.673

الخدمة

0.700

البيئة

0.578

المؤشر الكمي

0.807
P ≤ 0.05

N = 77

يتبين من الجدول  )0:وجود عالقة ارتبهاط ذات داللهة معنويهة موجبهة بهين أبعهاد إسهتراتيجية العمميهات مجتمعهةً واألداء
ّ

لمعامل االرتباط  ،)0.807 :وتتفق ىذه النتيجة مع ما جاء في دراسة :نديم )2111،التي
التسويقي ،إذ بمغ المؤشر الكمي ُ
تُشير إلى أن أبعهاد محتهوى إسهتراتيجية العمميهات التهي يتختارىها الشهركة وتهتمكن عهن طريهق إحهداىا أو أكثهر أن تُحقهق ميهزة
تنافسية عمى المنافسين اآلخرين في السوقي .أما بصدد العالقة بين كل ُبعد من أبعاد محتهوى إسهتراتيجية العمميهات واألداء
التسويقي فقد تم توضيحيا في الجدول  )0:وعمى النحو اآلتي:

 /0عالقة االرتباط بين بعد الكمفة واألداء التسويقيّ ،بينت نتائ التحميل اإلحصائي وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنويهة
موجبة ،إذ بمغت قيمة االرتباط .)0.749 :
 /2عالقههة االرتبههاط بههين بعههد الجههودة واألداء التسههويقيّ ،بينههت نتههائ التحميههل اإلحصههائي وجههود عالقههة ارتبههاط ذات داللههة
معنوية موجبة ،إذ بمغت قيمة االرتباط .)0.698 :
 /0عالقههة االرتبههاط بههين بعههد المرونههة واألداء التسههويقيّ ،بينههت نتههائ التحميههل اإلحصههائي وجههود عالقههة ارتبههاط ذات داللههة
معنوية موجبة ،إذ بمغت قيمة االرتباط .)0.652 :
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 /4عالقههة االرتبههاط بههين بعههد التسههميم واألداء التسههويقيّ ،بينههت نتههائ التحميههل اإلحصههائي وجههود عالقههة ارتبههاط ذات داللههة
معنوية موجبة،إذ بمغت قيمة االرتباط .)0.673 :

 /0عالقههة االرتبههاط بههين بعههد الخدمههة واألداء التسههويقيّ ،بين هت نتههائ التحميههل اإلحصههائي وجههود عالقههة ارتبههاط ذات داللههة
معنوية موجبة ،إذ بمغت قيمة االرتباط .)0.700 :
 /2عالقة االرتباط بين بعد البيئة واألداء التسويقيّ ،بينت نتائ التحميل اإلحصائي وجود عالقة ارتبهاط ذات داللهة معنويهة
موجبة ،إذ بمغت قيمة االرتباط .)0.578 :

بناء عمى ما تقدم يمكن قبول الفرضية الرئيسة الثانية والفرضية الفرعية المنبثقة عنيا عمى مستوى الشركة قيد البحث.
و ً

خامساً -اختبهار الفرضهية الرئيسهة الثالثهة والفرضهية المنبثقهة عنيها :يبهين الجهدول  )4:تهأثير أنشهطة إدارة سمسهمة
التجييز بوصفيا متغي اًر مستقالً في أبعاد إستراتيجية العمميات بوصفيا متغي اَر معتمداً عمى مستوى الشركة قيد البحث.
الجدول  )4:تأثير أنشطة إدارة سمسمة التجييز مجتمعةً في أبعاد إستراتيجية العمميات مجتمعةً
في الشركة قيد البحث


t
Sign



0
0.29

1
1.02

0.94

*11.90

0.35

0.00
N=77

)DF=(1,75

R2

0.65

F

*140.73

0.00

P≤0.05

يتبين من الجدول  )4:الخاص بنتائ تحميل االنحدار أن قيمة مستوى االختبهار الخهاص باختبهار )F:قهد بمهغ  )0.00:وىهو
أقههل مههن مسههتوى المعنويههة  )0.05:وىههذا ُيشههير إلههى وجههود تههأثير معنههوي ألنشههطة إدارة سمسههمة التجييههز مجتمع هةً فههي أبعههاد
إسههتراتيجية العمميههات مجتمع هةً .وبمههغ معامههل التحديههد  )0.65: )R2:وىههذا يعنههي أن ) )%65مههن االختالفههات المفس هرة فههي
أبعههاد إسههتراتيجية العمميههات تعههود إلههى تههأثير أنشههطة إدارة سمسههمة التجييههز مجتمع هةً ويعههود البههاقي إلههى متغي هرات عش هوائية ال

هال .وتب ّهين مهن الجهدول  )4:أيضهاً ثبهوت معنويهة معامهل
يمكن السيطرة عمييا أو أنيها غيهر داخمهة فهي أنمهوذج االنحهدار أص ً
االنحههدار  (1:وذلههك مههن خههالل اختبههار  )t:ليهها إذ بمههغ مسههتوى االختبههار له ه  )0.00: )t:وىههو أقههل مههن مسههتوى المعنويههة
 .)0.05:وتتفق ىذه النتيجة مع ما جاء في رأي :العمي )2112 ،الذي أشار فيو إلى أن يالمفتهاح الهرئيس الهذي يمكهن مهن
خاللههو جعههل إدارة سمسههمة التجييههز أكثههر فاعميههة ىههو جعههل المجي هزين شههركاء فههي إسههتراتيجية الشههركة لتمبيههة التغيي هرات التههي

تحصهل فهي السهوقي .وبيهدف توضهيح عالقههة التهأثير بهين كهل نشهاط مهن أنشههطة إدارة سمسهمة التجييهز فهي أبعهاد إسههتراتيجية
العمميات مجتمعةً فيعرضيا الجدول  )0:وعمى النحو اآلتي:

 - قيمة ( )Fالجدولية ( )3.98عند مستوى معنوية ( )0.05ودرجة حرية (.)1,75
 -قيمة ( )tالجدولية ( )1.67عند مستوى معنوية ( )0.05ودرجة حرية (.)1,75
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الجدول ( )5تأثير كل نشاط من أنشطة إدارة سمسمة التجهيز في أبعاد إستراتيجية العمميات مجتمع ًة عمى مستوى الشركة قيد البحث
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ُيشههير الجههدول  )0:إلههى وجههود تههأثير معنههوي ألنشههطة إدارة سمسههمة التجييههز بوصههفيا متغي هرات مسههتقمة فههي أبعههاد إسههتراتيجية
العمميههات مجتمع هةً بوصههفيا متغي ه اًر معتمههداً عمههى مسههتوى الشههركة قيههد البحههث ،ومههن خههالل متابعههة معههامالت بيتهها  ):وقههيم

معامل التحديد  ،) R2:تبين أن أعمى تأثير لتمك األنشطة يعود إلى نشاط النقل ،يميو بالدرجة الثانية نشاط اإلنتاج ،ثم جاء
تههأثير نشههاط التوزيههع بالدرجههة الثالثههة ،فنشههاط التخ هزين بالدرجههة الرابعههة وأخي ه اًر نشههاط الش هراء بالدرجههة الخامسههة وفيمهها يههأتي
توضيح لتأثير كل نشاط من أنشطة إدارة سمسمة التجييز في أبعاد إستراتيجية العمميات مجتمعةً.
 /0ىنهاك تهأثي اًر معنويهاً لنشهاط النقهل فههي أبعهاد إسهتراتيجية العمميههات مجتمعهةً ،وتب ّهين ذلههك مهن خهالل قيمههة مسهتوى االختبههار
الخههاص باختبههار )F:فقههد بمههغ  )0.00:وىههو أقههل مههن مسههتوى المعنويههة  .)0.05:وأيضهاً بمههغ معامههل التحديههد )0.52: )R2:

وىهذا يعنهي أن ) )%52مهن االختالفهات المفسهرة فهي أبعهاد إسهتراتيجية العمميهات مجتمعههة يفسهرىا نشهاط النقهل ،وتب ّهين ثبههوت
معنوية معامل االنحدار  (5:وذلك من خالل اختبار  )t:ليا إذ بمغ مستوى االختبار له  )0.00: )t:وىهو أقهل مهن مسهتوى
المعنوية .)0.05:

 /2ىناك تأثي اًر معنوياً لنشاط اإلنتاج في أبعاد إستراتيجية العمميهات مجتمعهةً ،وتب ّهين ذلهك مهن خهالل قيمهة مسهتوى االختبهار
الخههاص باختبههار )F:فقههد بمههغ  )0.00:وىههو أقههل مههن مسههتوى المعنويههة  .)0.05:وأيضهاً بمههغ معامههل التحديههد )0.49: )R2:

وىذا يعني أن  )%49:من االختالفات المفسرة في أبعاد إستراتيجية العمميات مجتمعة يفسرىا نشاط اإلنتاج  ،وتب ّهين ثبهوت
معنوية معامل االنحدار  (3:وذلك من خالل اختبار  )t:ليا إذ بمغ مستوى االختبار له  )0.00: )t:وىهو أقهل مهن مسهتوى
المعنوية .)0.05:



 -قيمة ( )Fالجدولية تساوي ( )2.356عند مستوى معنوية ( )0.05ودرجات حرية (.)5,75

 -قيمة ( )tالجدولية تساوي ( )1.67عند مستوى معنوية ( )0.05ودرجات حرية (.)5,75
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وتبين ذلك مهن خهالل قيمهة مسهتوى االختبهار
 /0ىناك تأثي اًر معنوياً لنشاط التوزيع في أبعاد إستراتيجية العمميات مجتمعةًّ ،
الخههاص باختبههار )F:فقههد بمههغ  )0.00:وىههو أقههل مههن مسههتوى المعنويههة  .)0.05:وبمههغ معامههل التحديههد  )0.44: )R2:وىههذا

يعني أن  )%44:من االختالفات المفسهرة فهي أبعهاد إسهتراتيجية العمميهات مجتمعهة يفسهرىا نشهاط التوزيهع ،وتب ّهين أيضهاً مهن
خالل الجدول ثبوت معنوية معامل االنحدار  (4:وذلك من خالل اختبار  )t:ليها إذ بمهغ مسهتوى االختبهار ل ه )0.00: )t:
وىو أقل من مستوى المعنوية .)0.05:

وتبين ذلك مهن خهالل قيمهة مسهتوى االختبهار
 /4ىناك تأثي اًر معنوياً لنشاط التخزين في أبعاد إستراتيجية العمميات مجتمعةًّ ،
الخههاص باختبههار )F:فقههد بمههغ  )0.00:وىههو أقههل مههن مسههتوى المعنويههة  .)0.05:وبمههغ معامههل التحديههد  )0.37: )R2:وىههذا
يعني أن  )%37:من االختالفات المفسرة في أبعاد إستراتيجية العمميهات مجتمعهة يفسهرىا نشهاط التخهزين ،وتب ّهين أيضهاً مهن
خالل الجدول ثبوت معنوية معامل االنحهدار )2:وذلهك مهن خهالل اختبهار  )t:ليها إذ بمهغ مسهتوى االختبهار ل ه )0.00: )t:
وىو أقل من مستوى المعنوية .)0.05:

 /0ىناك تأثي اًر معنوياً لنشاط الشراء فهي أبعهاد إسهتراتيجية العمميهات مجتمعهةً ،وتب ّهين ذلهك مهن خهالل قيمهة مسهتوى االختبهار
الخههاص باختبههار )F:فقههد بمههغ  )0.00:وىههو أقههل مههن مسههتوى المعنويههة  .)0.05:وبمههغ معامههل التحديههد  )0.32: )R2:وىههذا
يعنهي أن  )%32:مهن االختالفهات المفسهرة فههي أبعهاد إسهتراتيجية العمميهات مجتمعهة يفسههرىا نشهاط الشهراء ،وتب ّهين أيضهاً مههن
خالل الجدول ثبوت معنوية معامل االنحدار  (1:وذلك من خالل اختبار  )t:ليها إذ بمهغ مسهتوى االختبهار ل ه )0.00: )t:
وىو أقل من مستوى المعنوية .)0.05:

وبناء عمى ما تقدم يمكن قبول الفرضية الرئيسة الثالثة والفرضية الفرعية المنبثقة عنيا عمى مستوى الشركة قيد البحث
ً

سادس هاً -اختبههار الفرضههية الرئيسههة الرابعههة والفرضههية المنبثقههة عنيهها :يبههين الجههدول  )2:تههأثير أبعههاد إسههتراتيجية
العمميات بوصفيا متغي اًر مستقالً في األداء التسويقي بوصفو متغي اَر معتمداً عمى مستوى الشركة قيد البحث.
الجدول  )2:تأثير أبعاد إستراتيجية العمميات مجتمعةً في األداء التسويقي في الشركة قيد البحث
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يتبين من الجدول  )2:الخاص بنتائ تحميل االنحدار أن قيمة مستوى االختبهار الخهاص باختبهار )F:قهد بمهغ  )0.00:وىهو
أقههل مههن مسههتوى المعنويههة  )0.05:وىههذا ُيشههير إلههى وجههود تههأثير معنههوي ألبعههاد إسههتراتيجية العمميههات مجتمع هةً فههي األداء
التسههويقي .وبمههغ معامههل التحديههد  )0.65: )R2:وىههذا يعنههي أن ) )%65مههن االختالفههات المفسهرة فههي األداء التسههويقي تعههود

إلههى تههأثير أبعههاد إسههتراتيجية العمميههات مجتمع هةً ويعههود البههاقي إلههى متغي هرات عشهوائية ال يمكههن السههيطرة عمييهها أو أنيهها غيههر


 قيمة ( )Fالجدولية تساوي ( )3.98عند مستوى معنوية ( )0.05ودرجة حرية (.)1,75 -قيمة ( )tالجدولية تساوي ( )1.67عند مستوى معنوية ( )0.05ودرجة حرية (.)1,75
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هال .وتبه ّهين مههن الجههدول  )2:أيضهاً ثبههوت معنويههة معامههل االنحههدار  (1:وذلههك مههن خههالل
داخمههة فههي أنمههوذج االنحههدار أصه ً
اختبار  )t:ليا إذ بمهغ مسهتوى االختبهار ل ه  )0.00: )t:وىهو أقهل مهن مسهتوى المعنويهة  .)0.05:وتتفهق ىهذه النتيجهة مهع مها
جههاء فههي د ارسههة :األحمههر )2117 ،التههي تُشههير إلههى أني أىميههة إسههتراتيجية العمميههات تظيههر مههن خههالل قههدرتيا عمههى إيجههاد
فرص عديدة في التطوير وزيادة القابميات التي تمنح الشركة قوة عمى منافسييا ودعم الحصهة السهوقية الشهركة ،فضهالً عهن
المزايا التي تحققيا الشركة عن طريق إدارة وتنسيق ىذه العممياتي .وبيدف توضيح عالقهة التهأثير بهين كهل ُبعهد مهن أبعهاد
إستراتيجية العمميات في األداء التسويقي فيعرضيا الجدول  )7:وعمى النحو اآلتي:
الجدول  )7:تأثير كل بعد من أبعاد إستراتيجية العمميات في األداء التسويقي عمى مستوى الشركة قيد البحث



0
1.25 
t

F

0.64

1.19

6.60

1.24

0.63

1.14

0.64

1.59

0.57

1.66

0.50

6.13* 5.98 8.49* 7.51 7.88* 4.01 7.45* 4.33 8.44* 4.61 9.79* 5.72
0.00

Sign
R2

1

0

2

0

3

0

4

0

5

0

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.56

0.48

0.43

0.45

0.49

0.33

*95.76

*71.24

*55.53

*62.07

*72.03

*37.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

)DF=(6,70

N=77

P≤0.05

ُيشير الجدول  )7:إلى وجود تأثير معنوي ألبعاد إستراتيجية العمميات بوصفيا متغيرات مستقمة في األداء التسويقي
بوصفو متغي اًر معتمداً عمى مستوى الشركة قيد البحث ،ومن خالل متابعة معامالت بيتا  ):وقيم معامل التحديد ،)R2:
تبين أن أعمى تأثي ر لتمك األبعاد يعود إلى بعد الكمفة ،يميو بالدرجة الثانية بعد الخدمة ،ثم جاء تأثير بعد الجودة بالدرجة
الثالثة ،فبعد التسميم بالدرجة الرابعة وجاء بعد المرونة بالدرجة الخامسة وأخي اًر بعد البيئة بالدرجة السادسة .وفيما يأتي

توضيح لتأثير كل ُبعد من أبعاد إستراتيجية العمميات في األداء التسويقي.
وتبين ذلك من خالل قيمة مستوى االختبار الخاص باختبار)F:
 /0ىناك تأثي اًر معنوياً لبعد الكمفة في األداء التسويقيّ ،

فقد بمغ  )0.00:وىو أقل من مستوى المعنوية  .)0.05:وأيضاً بمغ معامل التحديد  )0.56: )R2:وىذا يعني أن ))%56

وتبين ثبوت معنوية معامل االنحدار  (1:وذلك من خالل
من االختالفات المفسرة في األداء التسويقي يفسرىا بعد الكمفةّ ،
اختبار  )t:ليا إذ بمغ مستوى االختبار له  )0.00: )t:وىو أقل من مستوى المعنوية .)0.05:



 قيمة ( )Fالجدولية تساوي ( )2.237عند مستوى معنوية ( )0.05ودرجة حرية (.)6,70 -قيمة ( )tالجدولية تساوي ( )1.67عند مستوى معنوية ( )0.05ودرجة حرية (.)6,70
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وتبين ذلك من خالل قيمة مستوى االختبار الخاص باختبار)F:
 /2ىناك تأثي اًر معنوياً لبعد الخدمة في األداء التسويقيّ ،
فقد بمغ  )0.00:وىو أقل من مستوى المعنوية  .)0.05:وأيضاً بمغ معامل التحديد  )0.49: )R2:وىذا يعني أن ))%49
وتبين ثبوت معنوية معامل االنحدار  (5:وذلك من
من االختالفات المفسرة في األداء التسويقي يفسرىا بعد الخدمةّ ،
خالل اختبار  )t:ليا إذ بمغ مستوى االختبار له  )0.00: )t:وىو أقل من مستوى المعنوية .)0.05:

وتبين ذلك من خالل قيمة مستوى االختبار الخاص باختبار)F:
/0ىناك تأثي اًر معنوياً لبعد الجودة في األداء التسويقيّ ،
فقد بمغ  )0.00:وىو أقل من مستوى المعنوية  .)0.05:وكانت قيمة معامل التحديد  )0.48: )R2:وىذا يعني أن

وتبين ثبوت معنوية معامل االنحدار  (2:وذلك
) )%48من االختالفات المفسرة في األداء التسويقي يفسرىا بعد الجودةّ ،
من خالل اختبار  )t:ليا إذ بمغ مستوى االختبار له  )0.00: )t:وىو أقل من مستوى المعنوية .)0.05:
وتبين ذلك من خالل قيمة مستوى االختبار الخاص باختبار)F:
/4ىناك تأثي اًر معنوياً لبعد التسميم في األداء التسويقيّ ،
فقد بمغ  )0.00:وىو أقل من مستوى المعنوية  .)0.05:وبمغ معامل التحديد  )0.45: )R2:وىذا يعني أن ) )%45من
وتبين من خالل الجدول ثبوت معنوية معامل االنحدار (4:
االختالفات المفسرة في األداء التسويقي يفسرىا بعد التسميمّ ،
وذلك من خالل اختبار  )t:ليا إذ بمغ مستوى االختبار له  )0.00: )t:وىو أقل من مستوى المعنوية .)0.05:

وتبين ذلك من خالل قيمة مستوى االختبار الخاص باختبار)F:
 /0ىناك تأثي اًر معنوياً لبعد المرونة في األداء التسويقيّ ،
فقد بمغ  )0.00:وىو أقل من مستوى المعنوية  .)0.05:وبمغ معامل التحديد  )0.43: )R2:وىذا يعني أن ) )%43من
المرونة،وتبين من الجدول ثبوت معنوية معامل االنحدار  (3:وذلك
االختالفات المفسرة في األداء التسويقي يفسرىا بعد
ّ
من خالل اختبار  )t:ليا إذ بمغ مستوى االختبار له  )0.00: )t:وىو أقل من مستوى المعنوية .)0.05:
وتبين ذلك من خالل قيمة مستوى االختبار الخاص باختبار )F:فقد
/2ىناك تأثي اًر معنوياً لبعد البيئة في األداء التسويقيّ ،
2
بمغ  )0.00:وىو أقل من مستوى المعنوية  .)0.05:إذ بمغ معامل التحديد  )0.33: )R :وىذا يعني أن ) )%33من
وتبين من خالل الجدول ثبوت معنوية معامل االنحدار (6:
االختالفات المفسرة في األداء التسويقي يفسرىا بعد البيئةّ ،
وذلك من خالل اختبار  )t:ليا إذ بمغ مستوى االختبار له  )0.00: )t:وىو أقل من مستوى المعنوية .)0.05:
وبناء عمى ما ت قدم يمكن قبول الفرضية الرئيسة الرابعة والفرضية الفرعية المنبثقة عنيا عمى مستوى الشركة قيد البحث .
ً

أوالً -االستنتاجات

المبحث الرابع :االستنتاجات والمقترحات

ُ -1يعههد مفيههوم إدارة سمسههمة التجييههز مههن المفههاىيم اإلداريههة الحديثههة والميمههة ويمكههن تطبيقيهها فههي القطاعههات والصههناعات
جميعيا عمى اختالف أنواعيا.
مجالي إدارة سمسمة التجييز وادارة اإلنتاج والعمميات عمى أن أنشهطة إدارة سمسهمة
 -2ىناك اتفاق بين أغمب الكتَّاب في
ّ
التجييههز تتمثههل بههخمسة أنشههطة :الشهراء ،التخهزين ،اإلنتههاج ،التوزيههع ،النقههل) ،وأن ىههذه األنشههطة تمثههل مههدخالً ميمهاً لهدعم
أبعاد إستراتيجية العمميات في الشركة.

 -3ىناك اتفاق بين أغمب الكتَّاب في إدارة اإلنتاج والعمميات عمى أن أبعاد إستراتيجية العمميات تتحدد به :الكمفة ،الجودة،
المرونة ،التسميم ،الخدمة ،البيئة) ،ومن خالل ىذه األبعاد تستطيع الشركة المنافسة في السوق ،كما أن ترتيب ىذه األبعهاد
تعتمد عمى طبيعة عمل الشركة ،فضال عن أن التركيز عمى أحد األبعاد ال يقود بالضرورة إلى إىمال األبعاد األُخر.
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 -4ىناك اتفاق بين أغمب الكتَّاب في إدارة التسويق عمى أن أبعاد األداء التسويقي تتمثل به :الحصة السوقية ،العائد عمهى
االستثمار ،نمو المبيعات ،رضا الزبون) ،ودور ىذه األبعاد في التعرف عمى نقاط القوة والقيام بتعزيزىا والتعرف عمى نقاط
الضعف والعمل عمى الحد منيا.

 -5تحق ههق وج ههود عالق ههة ارتب ههاط معنوي ههة موجب ههة ب ههين أنش ههطة إدارة سمس ههمة التجيي ههز مجتمعه هةً وأبع ههاد إس ههتراتيجية العممي ههات

مجتمع هةً ،فض هالً عههن تحقههق وجههود عالقههة ارتبههاط معنويههة موجبههة بههين كههل نشههاط مههن أنشههطة إدارة سمسههمة التجييههز وأبعههاد
إستراتيجية العمميات مجتمعةً.

 -6تحقق وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بهين أبعهاد إسهتراتيجية العمميهات مجتمعهةً واألداء التسهويقي ،فضهالً عهن تحقهق

وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين كل ُبعد من أبعاد إستراتيجية العمميات واألداء التسويقي.
 -7تحقهق وجههود تهأثير معنههوي ألنشهطة إدارة سمسههمة التجييهز مجتمعهةً فهي أبعههاد إسهتراتيجية العمميههات مجتمعهةً ،فضهالً عههن
تحقق وجود تأثير معنوي لكل نشاط من أنشطة إدارة سمسمة التجييز في أبعاد إستراتيجية العمميات مجتمعةً.

 -8تحق هق وجههود تههأثير معنههوي ألبعههاد إسههتراتيجية العمميههات مجتمع هةً فههي األداء التسههويقي ،فض هالً عههن تحقههق وجههود تههأثير

معنوي لكل بعد من أبعاد إستراتيجية العمميات في األداء التسويقي.

 -9أسيمت النتائ التي تم التوصل الييا في متن البحث الى استنتاج مفهاده قبهول الفرضهيات الرئيسهة والفرضهيات الفرعيهة
المنبثقة عنيا في الشركة قيد البحث.

ثانياً -المقترحات

 -0زي ههادة اىتم ههام إدارة الش ههركة قي ههد البح ههث بأنش ههطة إدارة سمس ههمة التجيي ههز لم هها لي هها م ههن دور ب ههارز ف ههي الت ههأثير ف ههي أبع ههاد
إستراتيجية العمميات وبالتالي تتمكن الشركة مهن تحسهين أدائيها التسهويقي باالسهتفادة مهن الفهرص المتاحهة لتعزيهز نقهاط القهوة

وتجنب نقاط الضعف ،فضالً عن االستفادة من نقاط القوة لمواجية التيديدات .

بخاصة لتعزيهز دورىها فهي
بعامة وأبعاد الخدمة والبيئة
ّ
 -2زيادة اىتمام إدارة الشركة قيد البحث بأبعاد إستراتيجية العمميات ّ
تحقيق نتائ أفضل ل داء التسويقي لمشركة ،فضالً عن ضرورة استخدام ترتيب مناسب ليا يمكنيا مهن اسهتخداميا كسهالح

تنافسي لمواجية الشركات المنافسة.

 -3التأكيد عمى إدارة الشركة قيد البحث زيادة االىتمام بعالقهات االرتبهاط والتهأثير بهين أنشهطة إدارة سمسهمة التجييهز وأبعهاد
إستراتيجية العمميات واألداء التسويقي لموصول إلى عالقات متكاممة ومتبادلة تيدف إلى تحسين األداء التسويقي.
 -4التأكيههد عمههى إدارة الشههركة قيههد البحههث زيههادة االىتمههام بهاألثر التتههابعي ألنشههطة إدارة سمسههمة التجييههز وأبعههاد إسههتراتيجية
العمميات في األداء التسويقي لتمبية متطمبات الزبائن المتجددة بشكل أفضل.

 -5توسيع العالقة بين إدارة الشهركة قيهد البحهث والتدريسهيين فهي الجامعهات والمعاىهد العراقيهة كجامعهة الموصهل مهن خهالل
تنظههيم الههدورات والنههدوات والمههؤتمرات العمميههة فههي مجههاالت أنشههطة إدارة سمسههمة التجييههز وأبعههاد إسههتراتيجية العمميههات واألداء
التسويقي بيدف تحسينيا باستمرار.
 -6عمى إدارة الشركة قيد البحث التعاون مع الباحثين وتزويدىم بالبيانات الكمية الالزمة ألجراء البحوث العمميهة والرسهائل
واألطاريح الجامعية.
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المراجع

أوالً -المراجع العربية
-1

إدريس ،ثابهت عبهدالرحمن والمرسهي ،جمهال الهدين محمهد،2112 ،ي اإلدارة اإلسهتراتيجية لمشهراء واإلمهدادي ،الهدار

-2

عمههان ،
البكههري ،ثههامر والرحههومي ،أحمههد ،2111 ،يتسههويق الخههدمات الماليههةي ،ط ،0دار إثهراء لمنشههر والتوزيههعّ ،
األردن.

الجامعية لمنشر ،اإلسكندرية ،مصر.

الحماش ،عبد الحافظ عطية خمف ،2101،يأساليب التصنيع الرشيق ودورىا في تعزيز المزايا التنافسية :دراسة
-3
ّ
العامههة لكبريههت المشهراقي رسههالة دبمههوم عههالي فههي إدارة األعمههال،غير منشههورة ،كميههة اإلدارة
تطبيقيههة فههي الشههركة ّ
-4

واالقتصاد ،جامعة الموصل ،العراق.

الحمههداني ،ناىههدة إسههماعيل والسههبعاوي ،أحمههد يههونس ،2117 ،تقههويم أداء إسههتراتيجية التسههويق :د ارسههة تحميميههة

لمتوافههق بههين المؤشهرات التقويميههة عمههى عينههة مههن الشههركات المسههاىمة لمسههنوات  ،)2110-0222:مجمههة تكريههت
لمعموم اإلدارية واالقتصادية والمحاسبية والمعموماتية ،المجمد  ،)0:العهدد  ،)7:كميهة اإلدارة واالقتصهاد ،جامعهة

تكريت ،العراق.
-5

-6

الههدوري ،زكريهها مطمههك والسههعيدي ،يعههرب عههدنان ،2112،يتحميههل مضههمون إسههتراتيجية المحههيط األزرق صههمن

فمسفة التسويق األخضري،المؤتمر العممي الدولي السنوي التاسع  ،اقتصاديات البيئة والعولمة  ،جامعة الزيتونهة

االردنيو ،عمان ،األردن.

السههمان ،ثههائر احمههد سههعدون ،2111 ،ي التكامههل بههين اسههتراتجيات التصههنيع الفعههال وأسههاليب التصههنيع الرشههيق

وأثرىما فهي تعزيهز األداء العمميهاتي :د ارسهة تطبيقيهة فهي عينهة مهن الشهركات الصهناعية فهي الموصهلي ،أطروحهة
دكتوراه فمسفة إدارة األعمال ،غير منشورة ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل ،العراق.

 -7الطههائي ،حميههد والصههميدعي ،محمههود والعههالق ،بشههير والقههرم ،إييههاب عمههي ،2117 ،ياألسههس العمميههة لمتسههويق
الحديث :مدخل شامليدار اليازوري لمنشر والتوزيع ،عمان  ،األردن.

-8

عمههان ،
الطههائي ،حميههد والعههالق ،بشههير ،2111 ،يتطههوير المنتجههات وتسههعيرىاي ،دار اليههازوري لمنشههر والتوزيههعّ ،
األردن.

-9

الطائي ،حميد والعالق ،بشير ،2112،قياس مدى تأثير المهزي التسهويقي األخضهر عمهى التسهويق المجتمعهيي،

المؤتمر العممي الدولي السنوي التاسع  ،اقتصاديات البيئة والعولمة  ،جامعة الزيتونة االردنيو ،عمان ،األردن.

 -10العزاوي ،محمد عبد الوىاب ويحيى ،عالء عبد السالم ،2111 ،يأثر تقانة المعمومات واالتصاالت الحديثهة فهي

فاعمي ههة األداء التس ههويقي :د ارس ههة تطبيقي ههة عم ههى الش ههركة العام ههة ل لبس ههة الج ههاىزة ف ههي الموص ههلي ،مجم ههة تنمي ههة

الرافدين ،المجمد  ،)01:العدد  ،)20:كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل ،العراق.

 -11العطههار ،ف هؤاد حمههودي عبههادة ،2101،إسههتراتيجية التسههويق بالعالقههات وعالقتيهها فههي تحقيههق األداء التسههويقيي،
المجمة العراقية لمعموم اإلدارية ،المجمد  ،)7:العدد  ،)22:كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة كربالء.
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 دراسة استطالعية آلراء: العمقة بين أبعاد إستراتيجية العمميات واألداء التسويقي،2101 ، غانم محمود، الكيكي-12

،)22:  المجمهد، مجمهة تنميهة ال ارفهدين، نينهوىي/ المدراء في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستمزمات الطبيهة

. العراق، جامعة الموصل، كمية اإلدارة واالقتصاد،)02: العدد

. األردن، عمان
ّ ، دار تسنيم لمنشر والتوزيع، ينظم المعمومات التسويقيةي،2101، طارق نائل، ىاشم-13
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الممحق )1:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعة الموصل
كمية اإلدارة واالقتصاد  /قسم اإلدارة الصناعية

م  /استمارة اإلستبانة

السيد المدير المحترم:
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو:
إن اسههتمارة االسههتبيان التههي بههين أيههديكم تمثههل جههزءاً مههن مشههروع رسههالة الماجسههتير فههي اإلدارة الصههناعية والموسههومة :األثههر
التتابعي ألنشطة إدارة سمسهمة التجييهز وأبعهاد إسهتراتيجية العمميهات فهي األداء التسهويقي د ارسهة فهي الشهركة العامهة لصهناعة

األلبسههة الجههاىزة فههي الموصههل) إذ تعههد ىههذه االسههتمارة مقياسهاً أُعتمههد عميههو ألغهراض البحههث العممههي ،وان تفضههمكم باإلجابههة

ال صههحيحة والمناسههبة عههن أسههئمة االسههتبانة يسههاىم بوصههف كبيههر فههي الحصههول عمههى نتههائ دقيقههة بمهها يخههدم تحسههين أداء
شركتكم أوالً وتحقيق أىداف البحث ثانياً.

مالحظة:

 )1ستُستخدم البيانات ألغراض البحث العممي ودون الضرورة لذكر االسم وستتسم البيانات جميعيا بطابع السهرية واألمانهة
العممية.

ُ )2يرجههى اإلجابههة عههن األسههئمة جميعيهها مههع الرجههاء عههدم تههرك أي سهؤال ،ألن ذلههك يعنههي عههدم صههالحية االسههتمارة لمتحميههل
والقياس.
ُ )3يرجى وضع عالمة  ) √ :في الحقل الذي تراه مناسباً ويمثل وجية نظرك الخاصة.
وجزاكم اهلل خي اًر
الباحثان
أوالً -بيانات عامة
 .1الجنس:

أنثى

ذكر

 .2العمر:
21
01

01

22
02

41

02

42

21

 .3سنوات الخدمة:
0

0

2

01

11
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00

 .4التحصيل الدراسي:

 .5العنوان الوظيفي الحالي
ثانياً -أنشطة إدارة سمسمة التجييز
.0الشراء

أتفق

العبارات

.0
.2

بشدة

أتفق محايد

ال

أتفق

ال أتفق
بشدة

تفاضل شركتنا بين مجيزي المواد األولية عمهى أسهاس شهروط التجييهز
المناسبة كالكمفة والجودة والتوقيت المناسب .
تنسههق شههركتنا ومههن خههالل وظيفههة الش هراء خطههط اإلنتههاج والجدولههة بههين
الزبون والمجيز.

 .0تعمل شركتنا عمى إقامة عالقات طويمة األمد مع المجيزين.
.4

تسعى شهركتنا لمكشهف عهن مصهادر تجييهز جديهدة التهي مهن المحتمهل
أداء متمي اًز وتطوير عالقات جيدة مع المجيزين.
أن تحقق ً

 .2التخزين

أتفق

العبارات

بشدة

 .0تتابع شركتنا وباستمرار مستويات الخزين لتجنب حالتي النفاد والفائض.
.2

تههوفر شههركتنا ظههروف خههزن مناسههبة لممنتجههات النيائيههة لممحافظههة عمييهها
لحين نقميا إلى الزبون أو السوق.
تمبي وظيفة التخزين في شركتنا االحتياجات جميعيها فهي الوقهت المناسهب

 .7وبالكمية المطموبة وبهالجودة المنشهودة بمها يحقهق اسهتم اررية عجمهة اإلنتهاج
والتوزيع.
 .1تسعى شركتنا إلى تقميل تكاليف التخزين إلى أدنى حد ممكن.
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ال

أتفق

ال أتفق
بشدة
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 .0اإلنتاج
أتفق

العبارات

.2
.01

بشدة

أتفق محايد

ال

ال أتفق

أتفق

بشدة

تحههرص شههركتنا عمههى تحقيههق التكامههل بههين نشههاط اإلنتههاج واألنشههطة

األُخر داخل الشركة.

تحرص شهركتنا عمهى جعهل تسهييالت اإلنتهاج مرنهة وتسهتجيب بسهرعة
لمتغييرات الكبيرة في الطمب عمى المنتجات.

 .00تسعى شركتنا إلى جعل طاقتيا اإلنتاجية مناسبة لخطط وعمميات اإلنتاج.

 .02تمتمك شركتنا نظام تخطيط ورقابة متكامل لإلنتاج.
 .4التوزيع
أتفق

العبارات

.00

بشدة

أتفق محايد

ال

ال أتفق

أتفق

بشدة

تحههرص شههركتنا عمههى توصههيل المنتجههات لمزبههائن بالكميههات المناسههبة
والوقت والمكان المناسب من خالل منافذ البيع.

 .04تضيف شركتنا قيمة لممنتوج من خالل نشاط التوزيع.
.00

تسعى شركتنا إلى استخدام معدات مناولة تتناسب مع طبيعهة لممنتهوج
الذي يتم شحنو.

 .02تحرص شركتنا عمى تخفيض التكاليف من خالل تقميل عدد مراكز التوزيع.

 .0النقل
أتفق

العبارات

بشدة

 .07تسعى شركتنا إلى تقميل تكاليف النقل إلى أدنى حد ممكن.
.01
.02
.21

تحرص شركتنا عمى المحافظة عمهى المنتجهات المنقولهة مهن مخازنيها
إلى الزبائن من التمف أثناء عممية النقل.
تس ههعى ش ههركتنا إل ههى اختي ههار وس ههيمة النق ههل المناس ههبة لنق ههل المنتج ههات
بالسرعة المطموبة والوقت والمكان المناسبين.

يههؤثر التههأخير فههي نقههل الم هواد األوليههة فههي شههركتنا فههي بقيههة األنشههطة
األُخر في الشركة.
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ثالثاً -أبعاد إستراتيجية العمميات
 .1الكمفة

أتفق

العبارات

.21

بشدة

أتفق محايد

ال

أتفق

ال أتفق
بشدة

تركز شركتنا وبشهكل كبيهر عمهى البحهث والتطهوير لتقميهل التكهاليف
إلى الحد األدنى.

 .22تسعى شركتنا إلى االستخدام الكفوء لطاقتيا اإلنتاجية.
.23
.24

تخفه ه ههض شه ه ههركتنا التكه ه ههاليف الصه ه ههناعية غيه ه ههر المباش ه ه هرة مقارنه ه ههة
بالشركات المنافسة.
تكاليف النشاطات التسويقية في شركتنا منخفضة قياساً بالشهركات
المنافسة.

 .2الجودة
أتفق

العبارات

بشدة

أتفق محايد

ال

ال أتفق

أتفق

بشدة

 .25تعتمد شركتنا سياسة واضحة وموثقة لمجودة.
.26
.27
.28

تس ههعى ش ههركتنا إل ههى تخف ههيض نس ههب المعي ههب ف ههي المنتج ههات مقارن ههة
بالشركات التي تعمل في نفس المجال.
تمتمههك الشههركة أجي هزة ومعههدات قيههاس ذات فائههدة كبي هرة لمرقابههة عمههى
الجودة .
تسه ه ههعى شه ه ههركتنا باسه ه ههتمرار إله ه ههى تسه ه ههميم زبائنيه ه هها منتجه ه ههات مطابقه ه ههة
لممواصفات باستمرار.

 .3المرونة
أتفق

العبارات

.29

بشدة

تس ه ههتجيب ش ه ههركتنا لمتغييه ه هرات كاف ه ههة الت ه ههي تحص ه ههل عم ه ههى طمب ه ههات
الزبائن.

 .30تسه ههتطيع شه ههركتنا المنه ههاورة بالعه ههاممين لمعمه ههل عمه ههى معظه ههم مكه ههائن
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ومعدات الشركة.
 .31تتصف مكائن ومعدات شركتنا بأنيا ذات أغراض متعددة.
.32

تخطط شهركتنا وبشهكل مسهبق لمواجيهة الحهاالت الطارئهة التهي مهن
الممكن مواجيتيا.

 .4التسميم
أتفق

العبارات

بشدة

أتفق

محايد

ال

ال أتفق

أتفق

بشدة

 .33تسعى شركتنا لتقديم منتجاتيا إلى الزبائن في الوقت المتفق عميو.
.34
.35
.36

تسههعى شههركتنا إلههى خفههض وقههت دورة اإلنتههاج ممهها يههؤدي إلههى تسههميم
المنتجات بسرعة.
تس ههتخدم ش ههركتنا سياس ههة مخ ههزون األم ههان لت ههأمين س ههرعة االس ههتجابة
لمطمبات المتغيرة.
تسههتفيد الش ههركة مههن نت ههائ تقههويم األداء ف ههي زي ههادة ق ههدرات الع ههاممين
عمى تجييز الزبائن بالمنتجات في الزمان والمكان المناسبين.

 .5الخدمة
أتفق

العبارات

بشدة

أتفق محايد

ال

ال أتفق

أتفق

بشدة

 .37تسعى شركتنا إلى تقديم خدمات ما بعد البيع لمزبائن.
 .38تعمل شركتنا عمى مراقبة ومتابعة أداء الخدمات المقدمة لمزبائن.
.39

تمتمههك شههركتنا نظههام معمومههات محوسههب يقمههل الوقههت المسههتغرق بههين
اتصال الزبون وتقديم الخدمات.

 .40تسعى شركتنا إلى تدريب العاممين لتقديم أفضل الخدمات لمزبائن.
 .6البيئة
أتفق

العبارات

بشدة

 .41تسعى شركتنا نحو تحقيق بيئة عمل نظيفة.
 .42تحرص شركتنا إلى تقديم منتجات لمزبائن صديقة لمبيئة.
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تحرص شركتنا عمى استخدام تقانة حديثة من أجل تحقيق األمن
لمبيئة.
تسه ههعى شه ههركتنا إله ههى متابعه ههة متطمبه ههات السه ههيطرة عمه ههى مسه ههببات
التموث وتوفيرىا.

رابعاً -األداء التسويقي
أتفق

العبارات

بشدة

ُ .45يسيم األداء التسويقي لشركتنا في تعزيز األداء الكمي لمشركة.
حققههت شههركتنا نم هواً فههي حصههتيا السههوقية قياس هاً بههاألعوام الههثالث
.46
السابقة.
 .47ازدادت مبيعات شركتنا ىذا العام قياساً باألعوام الثالث السابقة.
 .48ازداد العائد عمى االستثمار في شركتنا قياساً باألعوام الثالث السابقة.

.49

تسههعى شههركتنا إلههى امههتالك تقانههة المعمومههات واالتصههاالت لتعزيههز
أدائيا التسويقي.

 .50تعمل شركتنا عمى إرضاء الزبائن باستمرار.
 .51تُقيم شركتنا عالقات ايجابية مع الزبائن تعزي اًز لحصتيا السوقية.
 .52تستجيب شركتنا لطمبات الزبائن بشكل سريع.
عززت شركتنا من أدائيا التسويقي من خالل :
 زيادة المنافذ التوزيعية..53

 إعادة تدريب وتأىيل رجال البيع. تطوير منتجاتيا الحالية. -تقديم منتجات جديدة.

 زيادة اإلعالن عن منتجات الشركة.تمتمه ههك شه ههركتنا موقع ه هاً الكتروني ه هاً ُيسه ههاعدىا فه ههي توسه ههيع حصه ههتيا
السوقية من خالل:
 - .54اإلعالن عن منتجاتيا.
 االتصال بالزبائن الدائميين. -تقديم الخدمات إلى الزبائن.
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ال أتفق

أتفق

بشدة

